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VERSLAG van het Bestuur over het jaar 2O20  

ALGEMEEN 

2020 was een rampjaar voor velen maar zeker voor de artistieke sector omdat dat 
werkterrein gesloten werd verklaard vanwege de wereldwijde Corona crisis. Jonge 
kunstenaars konden niet meer optreden voor publiek. Een nieuwe generatie werd in het 
hart getroffen. Theaters gingen op slot. Kunstenaars kwamen zonder werk.  

Hoe moest de Stichting Ramses Shaffy hierop reageren? Moesten we zoveel mogelijk geld 
geven aan individuele kunstenaars om door deze tijd te komen? We besloten als klein fonds 
die weg niet in te slaan. Gelukkig sloegen veel grotere fondsen dan het Ramses Shaffy Fonds  
-zoals Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds21 etc.- al heel snel de handen ineen en 
kwamen met gerichte ondersteuning voor kunstenaars. 

De zo beloftevol begonnen samenwerking in een coalitie van betrokkenen om te komen tot 
een Shaffy Talentprogramma werd tot stilstand gedwongen. Iedereen was zich aan het 
bezinnen op zijn eigen ongewisse toekomst. Het bestuur van de Stichting probeerde 
telefonisch en wandelend contact te houden met jonge kunstenaars om te horen hoe ze zich 
door deze tijd heensloegen. 

Bijzonder was het om te zien hoe Ramses tot inspiratie en steun kon dienen in de moeilijkste 
momenten van de samenleving; de talloze malen dat de meest troostrijke songs van Ramses 
werden gebruikt bij vele maatschappelijke initiatieven. "We zullen doorgaan" bijvoorbeeld, 
werd een nationale hymne maar ook "Zing vecht…," en "Het is stil in Amsterdam.." kregen in 
de Coronatijd een nieuwe lading. 

Door de beperkingen kon het bestuur in 2020 slechts tweemaal fysiek bijeenkomen waarop 
we afscheid namen van ons gewaardeerde bestuurslid Monique Busman en Jaap Hülsmann 
weer terugkeerde in het bestuur. De rest van het jaar hielden we telefonisch en online 
contact.  

JONGE KUNSTENAARS 

De financiële bijdragen aan jonge kunstenaars bedroegen in 2020 € 10.500 euro. Dat geld 
ging vooral naar het Amsterdams Kleinkunst Festival met een bijdrage van € 10.000 waarin  € 
2500 als speciale prijs voor de winnaar, de zgn. Shaffy-cheque. Verder droeg het Ramses 
Shaffy Fonds € 500 bij voor een film van Florine Scholten van Aschat.  

AMSTERDAMS KEINKUNSTFESTIVAL  

Ondanks de problemen en beperkingen lukte het dat festival toch zijn programma af te 
werken en door te gaan met zijn voorrondes voor de Wim Sonneveldprijs. De Ramses Shaffy 
Cheque ging dit jaar naar Luan Buleshkaj, een talentvolle woordkunstenaar in de breedste 
zin van het woord.   
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SHAFFY TALENTPROGRAMMA  

Het Ramses Shaffy Fonds is al een tijdje bezig te onderzoeken op welke wijze het meer 
structureel kan bijdragen aan jonge makers. Het fonds heeft een aantal partners die 
meedenken en steunen, maar zoekt vooral ook medewerking van partijen van buiten 
Amsterdam. In het verslagjaar kwamen de besprekingen met deze partners door de externe 
omstandigheden tot stilstand. 

Wel hadden we met onze partners opnieuw een rol als aanjager en adviseur voor het 
toekennen van een subsidie voor een kleinkunstenaar bij het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst, de 3 Package Deal. In 2020 ging dat bedrag van € 22.500 naar Luan Buleshkaj. 

COLLECTIE 

In de eerste jaren van de stichting na het overlijden van Ramses had het bestuur de 
materiële nalatenschap van Shaffy kunnen onderbrengen in het Theater Instituut Nederland, 
onderdeel van het Allard Pierson, de nieuwe naam van wat tot dusverre de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van Amsterdam werd genoemd.  

De vleugel van Ramses had echter nog geen plaats gekregen. Een belangrijk moment voor 
het levend houden van de herinnering aan Ramses was de her-ingebruikname van die 
vleugel kwam in dit jaar 2020: we hebben een belangrijk bedrag geïnvesteerd in de 
restauratie van het zeer omvangrijke instrument, in bruikleen gegeven aan onze uitgever 
Strengholt die hem prominent in de ingang van hun kantoor in Hofstede Oud Bussum heeft 
opgesteld. Zo kan er door de vele Nederlandse artiesten die bij hun uitgever op bezoek 
komen op worden gespeeld en kan Ramses’ eigen instrument een nieuwe generatie tot 
inspiratie zijn. 

Dr Johannes Berning uit Münster vroeg toestemming om een aantal liedjes van Shaffy te 
vertalen en uit te geven in boekvorm. Die toestemming hebben we gegeven. De uitgave van 
het boek is in 2021 gepland. 

NICO VAN DER LINDEN 

Dit bijzondere jaar gaf ons ruimte om de andere missie van het Ramses Shaffy Fonds 
aandacht te geven: het ontsluiten, openbaar maken en promoten van het cultureel erfgoed, 
het repertoire van Ramses. Het belangrijkste project van de Stichting in 2020 werd het 
mogelijk maken van een bladmuziekuitgave van het verzameld werk van Ramses Shaffy. 
Uitgeverij Leporello wil het complete oeuvre in een luxe cassette uitgeven.                                                                                         

Er zijn 202 nummers, op B4 formaat, uitgegeven zou dat 900 bladzijden zijn. Tien delen 
bladmuziek en een deel tekst. De Stichting heeft een bijdrage van € 25.000 toegezegd om dit 
mogelijk te maken.   
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Het bestuur van de stichting is ervan overtuigd dat een muziekuitgave van Ramses een van 
de beste manieren is om zijn werk toegankelijk en levend te houden, en een nieuwe 
generatie kunstenaars zal uitnodigen zijn liedjes te zingen, te spelen en zich te laten 
inspireren door zijn unieke muzikale vondsten en aansprekende teksten. 

Wij zijn Ramses’ voormalige begeleider, pianist Nico van der Linden dankbaar voor wat wij 
misschien wel zijn levenswerk mogen noemen, het toonzetten van de zeer vele songs van 
Ramses, die zelf geen noten las. 

De bedoeling is dat deze uitgave in 2022 zal verschijnen. 

TOEKOMSTPLAN: SHAFFY CHANTANT 

Het jaar 2020 bood geen mogelijkheden om door te werken aan ons streven om het pop-
uptheater project dat we enkele jaren geleden samen met Felix Meritis hadden opgezet 
nieuw leven in te blazen. Wat was tenslotte mooier en wat zou de missie van Ramses’ eigen 
stichting meer recht doen dan het voorbeeld van het legendarische Shaffy Chantant na te 
volgen? Het succes van de eerste keer bracht de stichting er eerder toe deze naam als merk 
te deponeren. 

Een investering in zo’n omvangrijke productie heeft echter alleen zin als de artiesten 
daarmee dan vervolgens het land in kunnen.  

Ons grootste verlangen gaat daarom uit naar een netwerk van theaters die in de door ons 
jaarlijks geselecteerde jonge kunstenaars geïnteresseerd zijn. Het vak leer je buiten de 
Randstad, door zoveel mogelijk op te treden in zalen met gretig publiek waardoor zij zichzelf 
kunnen uitvinden en ontwikkelen. 

Het bestuur ziet er naar uit dit project in 2021 nieuw elan te geven, vooral omdat we dit als 
een van de meest succesvolle initiatieven vinden om jonge kunstenaars kans te geven om op 
te treden en zich te ontwikkelen. Want dat is tenslotte de opdracht die Ramses ons heeft 
gegeven. 

 

We zullen doorgaan! 

 



 

Jaarrekening 2020
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Amsterdam, 30 juni 2021

Aan het bestuur van:

 

Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Reijnier Vinkeleskade 20-1

1071 SR  Amsterdam

Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2020 van Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaarste Amsterdam is door ons samengesteld op 

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de 

winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat 

wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek (BW)2. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante

 informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van 

de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordel te

geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers 

van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars 

met als doel Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars in staat te stellen te voldoen aan de plicht de 

jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Ramses 

Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Amsterdam, 

Buro Zaken

T. Wagenaar AA
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Utrechtseweg 51

Postbus 2003

1200 CA  Hilversum

T 035 623 98 19

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt.  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u op verzoek toegezonden. 

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

1071 LJ  Amsterdam

T 020 379 26 00

www.burozaken.nl

BTW NL8175.87.822.B.01

KVK 32053904

BANK NL19 RABO 0114 1665 79 

Tom Wagenaar
Typemachine
W.G.
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Balans per 31 december 2020
 

     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren -€                  633€                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen -€                  729€                 

Overlopende activa 9.834€              7.527€              

 9.834€              8.889€             

Liquide middelen

Rekening courant bank 29.618€            36.446€            

Deposito 238.003€          183.001€          

 267.621€          219.447€         

  277.455€          228.336€         

31 dec 201931 dec 2020
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Balans per 31 december 2020
 

     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 90.016€            90.016€            

Bestemmingsreserve Jonge Kunstenaars 133.789€           86.181€            

Bestemmingsreserve continuiteit 50.000€            50.000€            

 273.805€          226.197€         

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten -€                  272€                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 1.543€              -€                  

Overlopende passiva 2.107€              1.867€              

 3.650€              2.139€             

  277.455€          228.336€         
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Resultatenrekening over 2020
 

 

 

Omzet 73.385€            65.248€            

Brutomarge  73.385€            65.248€           

Administratie- en beheerkosten 7.121€              6.256€              

Fondsenwerving en management -€                  21.475€            

Rechtskundige bijstand 5.906€              9.931€              

Kostenvergoedingen 2.250€              4.969€              

Totaal kosten  15.277€            42.631€           

Beschikbaar voor de doelstelling 58.108€           22.617€           

Bestedingen in het kader van de doelstelling 10.500€            11.060€           

Resultaat 47.608€            11.557€           

Resultaat bestemming

Algemene reserve -€                 -€                 

Bestemmingsreserve Jonge Kunstenaars 47.608€           11.557€           

Te bestemmen resultaat 47.608€           11.557€           

2020 2019

Pagina 6



Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars, statutair gevestigd op de Reijnier Vinkeleskade 20-1 

  1071 SR te Amsterdam bestaan voornamelijk uit de ondersteuning van jongekunstenaars a@omsAg van een

kleinkunstacademie of toneelschool en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is

meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben,

respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2020

 

31 dec 2020 31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   

Debiteuren -€                 633€                

-€                 633€                

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen   

Omzetbelasting -€                 729€                

-€                 729€                

Overlopende activa   

Nog te factureren omzet 7.018€             7.525€             

Nog te ontvangen baten 2.804€             2€                     

Vooruitbetaalde kosten 12€                   -€                 

9.834€             7.527€             

Liquide middelen

Rekening courant bank   

ABN AMRO lopende rekening 29.618€           36.446€           

29.618€           36.446€           

Deposito   

Spaarrekening ABN 238.003€         183.001€         

238.003€         183.001€         
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2020

31 dec 2020 31 dec 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 90.016€           90.016€           

Resultaatbestemming -€                 -€                 

Saldo per 31 december 90.016€           90.016€           

Bestemmingsreserve Jonge Kunstenaars

Saldo per 1 januari 86.181€           74.624€           

Resultaatbestemming 47.608€           11.557€           

Saldo per 31 december 133.789€         86.181€           

Bestemmingsreserve continuiteit

Saldo per 1 januari 50.000€           50.000€           

Resultaatbestemming -€                 -€                 

Saldo per 31 december 50.000€           50.000€           

273.805€         226.197€         

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren -€                 272€                

-€                 272€                

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen

Te betalen omzetbelasting 1.543€             -€                 

1.543€             -€                 

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 1.007€             777€                

Nog te betalen administratiekosten 1.100€             1.090€             

2.107€             1.867€             
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Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars

Amsterdam

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

   

2020 2019

Netto-omzet   

Inkomsten laag -€                 2.367€             

Private bijdragen 1.000€             20.255€           

Norma gelden 1.693€             797€                

Sena gelden 5.894€             4.319€             

Buma gelden 25.696€           13.527€           

Stemra gelden 18.391€           14.574€           

Universal gelden 13.591€           5.668€             

CNR gelden 599€                507€                

Strengholt gelden 6.521€             3.234€             

 73.385€           65.248€           

Administratie- en beheerkosten

Websitekosten 150€                -€                 

Onderhoud muziek instrumenten 3.405€             -€                 

Transport/vervoer 992€                -€                 

Administratiekosten 1.524€             439€                

Huur opslag 600€                550€                

Overige bedrijfskosten 450€                5.267€             

7.121€             6.256€             

Fondsenwerving en management

Fondsmanagement en advisering -€                 21.475€           

-€                 21.475€           

Rechtskundige bijstand

Juridische advieskosten 5.906€             9.931€             

5.906€             9.931€             

Kostenvergoedingen

De kostenvergoedingen werden uitbetaald aan:

De heer J.R.P.G. Kloters 450€                1.050€             

De heer P. Heijligenberg 450€                900€                

De heer J. Hulsmann 300€                -€                 

Mevrouw M. Busman 150€                1.050€             

Mevrouw L.D.F. Goossens 450€                1.050€             

Mevrouw L.W.L. van Dee 450€                900€                

Mevrouw A. Herfst -€                 19€                   

2.250€             4.969€             

Bestedingen in het kader van de doelstelling

Bestedingen doelstelling 10.500€           11.060€           

10.500€           11.060€           
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